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ABSTRAK
Zulhida, Reisma 2018. Analisis Perkara dalam Putusan Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn Tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhshiyyah. Fakultas
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Martha
EriSafira,M.H.
Kata Kunci: Cerai talak, permohonan, ketiadaan saksi
Cerai talak adalah lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya
sebuah perkawinan yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Perceraian
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,
perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk melakukan
perceraian sendiri harus ada cukup alasan dan bukti yang kuat bahwa antara suami
dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Di dalam hukum
acara perdata diharuskan adanya alat bukti saksi dalam perkara perceraian,
sedangakan dalam pemeriksaan perkara nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
pemohon tidak dapat mendatangkan alat bukti saksi.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengajuan
perkara dalam putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan
permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun, Bagaimana
pertimbangan
hakim
dalam
memutuskan
perkara
Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan
Agama Kota Madiun ditinjau dari teori Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam.
Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian field
research yang menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik pengumpulan
data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis
yang digunakan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode analisis
data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau
menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam perkara nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn pengajuan perkara permohonan ini sudah benar akan
tetapi pada proses persidangannya pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi
hal mana menurut Majelis Hakim pemohon telah tidak bersungguh-sungguh
membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talaknya. Pertimbangan hakim
dalam memutuskan perkara Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn ditinjau dari teori
hukum acara perdata apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim sudah benar
karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta
diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
863/K/Pdt/1990. Sedangkan ditinjau dari hukum Islam terhadap putusan perkara
nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya
untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam hukum
perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal pembuktian dan
mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi yang sah yang
dihadirkan pada saat persidangan.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai
jalan bagi makhluknya untuk berkembangbiak dan melestarikan hidupnya.
Perkawinan mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, karena
dengan perkawinan yang sah mengakibatkan pergaulan antara laki-laki
dan perempuan menjadi terhormat dan perempuan menjadi terhormat
sesuai degan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat. 1 Pasal
1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan
bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa
dengan seorag wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”.
Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yaitu akad
yang sangat kuat atau mitha>qa>n ghali>dha>n untuk menaati perintah Allah
dan melaksanakannya merupakan ibadah.2Kata mitha>qa>n ghali>dha>n ini
ditarik dari firman Allah Swt yang terdapat pada surah An-Nisa’ ayat 21:

ٍ ض ُك ْم إِ ََل بَ ْع
َخ ْذ َن ِمْن ُك ْم ِميثَاقًا
ُ ضى بَ ْع
َ ْف تَأْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَف
َ وَ َكْي
َ ض َوأ
َغلِيظًا
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Muhammad Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai
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Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum
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Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal
sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang
lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah
mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”3
Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal
berikutnya yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan
kasih sayang). Tujuan ini dirumuskan melalui firman Allah Swt yang
terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 :

َوِم ْن آَيَتِ ِو اَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِّم ْن اَنْ ُف ِس ُك ْم اَْزَو ًجا لِّتَ ْس ُكنُ ْوا اِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُك ْم
ِ
ِ
ٍ ك آلَي
ت لَِّق ْوٍم يَّتَ َف َّك ُرْو َن
َ َ َّم َوَّد ًة َّوَر ْْحَةً ا َّن ِِف َذل

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,
supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya,
dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”4
Telah diterangkan bahwa tujuan melaksanakan perkawinan adalah
untuk membina keluarga selama-lamanya atas dasar saling cinta-mencintai
antara suami istri. Keharmonisan keluarga menjadi syarat utuh dan
langgengnya sebuah pernikahan. Keharmonisan keluarga dapat dilihat dari
hubungan baik yang selalu terjalin di dalam sebuah keluarga, yang
terutama hubungan antara suami dan istri ditambah dengan adanya
hubungan antara anak dan orangtua yang baik. Hubungan baik antara
suami dan istri tidak bisa lepas dari terpenuhinya hak dan kewajiban suami

3

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: CV. Kathoda,
2005),105.
4
Ibid, 572.

dan istri masing-masing, baik dalam ranah internal keluarga maupun
eksternal.
Namun demikian, kehidupan perkawinan tak selamanya berjalan
harmonis. Riak-riak kecil sebagai tanda munculnya konflik setiap saat bisa
muncul, adakalanya terjadi salah paham yang disebabkan oleh beberapa
hal, misalnya salah satu pihak melalaikan kewajiban, munculnya rasa tidak
saling mempercayai antara satu dengan yang lain, dan sebagainya.
Kondisi-kondisi tertentu telah memaksa suami istri saling bertengkar, dan
akhirnya sampai pada suatu titik dimana keduanya tidak menemukan lagi
kata sepakat untuk mempertahankan keluarga. Kelenggangan yang semula
menjadi ide dan tujuan hidup bersama menjadi goyah dan tidak mampu
dipertahankan.5
Keadaan seperti ini dapat juga menyebabkan keretakan antara
keluarga kedua belah pihak. Maka dari itu untuk menghindari hal-hal yang
demikian tadi, maka agama Islam memberi jalan keluar yang terakhir bagi
suami istri yang telah gagal dalam membina rumah tangganya yaitu
dengan perceraian. Meskipun agama Islam membolehkan perceraian,
tetapi bukan berarti bahwa agama Islam menyukai terjadinya perceraian
dari suatu perkawinan. Perceraian walaupun dibolehkan tetapi agama
Islam tetap memandang bahwa perceraian itu bertentangan dengan asasasas hukum Islam.6
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Dalam penelitian ini, yang peneliti angkat mengenai perkara
permohonan cerai talak (Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn) antara para
pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara
hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama
Kota Madiun berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
Majelis

Hakim

Pengadilan

Agama

Kota

Madiun

dalam

persidangan sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon
sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
Jo.Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo.
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil.
Hakim bertugas menerima perkara artinya hakim tidak boleh
menolak perkara dengan alasan tidak atau belum ada hukumnya,
memeriksa artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan
kepada para pihak berperkara seluas-luasnya untuk mengajukan buktibukti akan kebenaran dalil atau alasan yang dikemukakannya di dalam
posita surat gugatan atau permohonan. Sebaliknya kepada lawannya juga
diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran
sanggahannya bila ia menolak dalil atau alasan Penggugat atau Pemohon
dalam surat gugatan atau permohonan tersebut. Bila hakim telah

menemukan fakta, maka hakim menerapkan hukum atas fakta tersebut
(mengkualifisir).7 Dan kesimpulan hakim harus didasarkan pada suatu
yang oleh Undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini
masing-masing

pihak

berusaha

membuktikan

dalil-dalilnya

atau

pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim yang diwajibkan memutus
perkara mereka.8
Di dalam permohonan cerai talak antara pemohon dan termohon
terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang
sah secara hukum Islam, oleh karenanya pemohon mempunyai legal
standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap termohon.
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya gugatan atau permohonan
cerai yang masuk dan dinyatakan ditolak yaitu perkara Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Dan sepengetahuan penulis perkara cerai talak
sebagian besar permohonannya dikabulkan. Berdasarkan keterangan
hakim, bahwa perkara gugatan atau permohonan cerai yang masuk di
Pengadilan Agama Kota Madiun ada yang dikabulkan dan ada yang
ditolak.
Dan termohon dalam putusannya membenarkan dan mengakui
dalil-dalil gugatan pemohon. Sedangkan dalam hukum acara perdata
sebuah dalil-dalil atau alasan-alasan yang sudah dikaui pihak lawan tidak
perlu dibuktikan lagi.
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Dari latar belakang diatas, maka timbul beberapa kegelisahan
akademik

terkait

dengan

proses

persidangan

perkara

nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn yang oleh majelis hakim putusannya ditolak atau
tidak dapat diterima gugatan cerai talak dari pemohon. Oleh sebab itu
penulis tertarik untuk menuangkan hal tersebut dalam skripsi yang
berjudul

“Analisis

Perkara

Dalam

Putusan

Nomor

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn Tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Kota Madiun”
B. Rumusan Masalah
Dengan melihat latar belakang yang telah diuraikan di atas. Maka
dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana

pengajuan

perkara

dalam

putusan

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari teori Hukum Acara
Perdata dan Hukum Islam ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari pembahasan yang hendak dilakukan dalam skripsi
ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengajuan perkara dalam putusan Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun.
2.

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara
Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai
talak di Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari teori Hukum
Acara Perdata dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian
Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan
yang tinggi akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat
dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan dapat
menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi mahasiswa
fakultas Syariah khususnya jurusan Ahwal Syakhshiyah, maupun
masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang
berkaitan dengan hukum acara perdata.
2. Manfaat Praktis
Meningkatkan pengetahuan peneliti tentang masalah-masalah yang
dibahas dalam penelitian ini dan menambah perbendaharaan referensi
di perpustakaan IAIN Ponorogo, terutama fakultas Syari’ah dan
jurusan Ahwal Syakhshiyah.

E. Telaah Pustaka
Dalam pengkajian pustaka penulis telah mengadakan review
literatur skripsi terdahulu, diantaranya adalah:
Pertama, skripsi Muhammad Syafaat, IAIN Raden Intan Lampung
Tahun 2017. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menolak Gugatan Cerai
Talak dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Putusan PA Kelas 1A
Tanjungkarang Nomor:1174/Pdt.G/2014/PA.Tnk). Dalam penelitian ini
menyebutkan penolakan permohonan tersebut dikarenakan saksi-saksi
yang dihadapkan pemohon ke persidangan tidak mendukung alasan
pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antar pemohon
dan termohon, sehingga majelis hakim tidak menemukan fakta adanya
perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon sebagaimana
dimaksud dalam pasal 19 f peraturan pemerintah Nomor 9 tahun
1975.9Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu permohonan cerai talak
disini ditolak dikarenakan saksi tidak mendukung alasan-alasan pemohon.
Kedua, skripsi oleh Saidah, UIN Maulana Malik Ibrahim Tahun
2015. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Rekonvensi atas Hak
Istri dan Anak dalam Perkara Cerai Talak. Dalam penelitian ini lebih
memfokuskan bahwa hakim memutus gugatan rekonvensi dengan
berdasarkan 3 aspek yakni filosofis, yuridis dan sosiologis. Aspek filosofis
dilihat dari kebijakan hakim dalam menolak atau mengabulkan tuntutan
yang tidak sesuai baik menurut nilai Islam maupun nilai yang berlaku
9

Muhammad Syafaat, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam MenolakGugatan Cerai
Talak dalam Persepektif Hukum Islam,” Skripsi (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017)

dalam masyarakat. Aspek yuridis melihat dari undang-undang yang terkait
dengan gugatan rekonvensi itu sendiri, yakni hak istri setelah perceraian
serta hak hadhanah. Aspek sosiologis melihat dari sikap atau perilaku istri
dan tidak terbukti melakukan nusyuz. Tujuan dari akibat hukum yang
dilakukan sebagaimana yang telah disebutkan diatas adalah hak untuk
melindungi hak istri dan anak setelah perceraian.10 Perbedaannya dengan
penelitian saya bahwa penelitian ini lebih memfokuskan bahwa hakim
dalam memutus gugatan rekonvensi berdasarkan 3 aspek yaitu aspek
filosofis,yuridis dan sosiologis.
Ketiga, skripsi oleh Achmad Walif Rizqy, Universitas Jember,
Tahun 2010 “Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan
Agama Jember” ( Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/Pa.Jr). Dalam
penelitian ini lebih memfokuskan

akibat hukum yang timbul atas

pengajuan perceraian yang diajukan oleh suami dalam bentuk putusan
Verstek adalah Putusnya tali perkawinan suami istri antara Pemohon dan
Termohon. Dalam persidangan ini pihak termohon tidak hadir oleh
karenanya hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk
menjatuhkan putusannya dalam bentuk putusan Verstek, karena dengan
ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa pihak
Termohon telah membenarkan isi dalil gugatan yang diajukan oleh pihak
Pemohon.11Perbedannya dengan penelitian saya bahwa penelitian ini lebih
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Saidah, “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Gugatan Rekonvensi atas Hak Istri dan
Anak dalam Perkara Cerai Talak,” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015)
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Ahmad Walif Rizqy, “Putusan Verstek Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama
Jember,” Skripsi (Jember: Uneversitas Jember, 2010)

memfokuskan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya
dalam putusan Verstek tersebut dikarenakan ketidakhadiran Termohon.
Keempat, skripsi oleh Burhanatut Dyana, UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta, Tahun 2015. Hak-hak Istri Pasca Cerai Talak Raj’i (Analisis
Perbandingan

antara

putusan

Pengadilan

Agama

Tuban

Nomor

178/Pdt.G/2014/ PA.Tbn dengan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor
154/Pdt.G/2014/ PA.Bjn). Dalam penelitian ini lebih memfokuskan Bahwa
tidak semua perkara cerai talak mengakibatkan istri mendapatkan nafkah
iddah dan mut’ah. Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah dan
mut’ah merupakan hak istri yang boleh dimintaatau tidak diminta. Ketika
tidak diminta maka hakim bisa menggunakan hak ex officio yang
dimilikinya untuk membebankan kepada suami agar memberikan nafkah
iddah dan mut’ah kepada mantan istri. Hal ini berdsarkan pada ketentuan
Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dn (b)
Kompilasi Hukum Islam.12Perbedaannya dengan penelitian saya bahwa
penelitian ini lebih memfokuskan pada hak-hak istri pasca cerai talak
Raj’i. Hak istri disini mengenai nafkah iddah dan mut’ah.
Kelima, skripsi oleh Margaretta Erawati, Universitas Jenderal
Soedirman, Tahun 2013. Cerai Talak Karena Murtad. Dalam penelitian ini
lebih memfokuskan pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan
Agama Purwokerto pada putusan nomor 1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt masih
12
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kurang walaupun cukup memadai. Hakim dalam putusannya hanya
mengacu pada ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam
(KHI) mengenai peralihan agama atau murtad, dengan meninggalkan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) KHI mengenai perselisihan dan pertengkaran terus
menerus serta tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali dalam
rumah tangga. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan talak hanya
berpedoman pada ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) mengenai talak
bain sughra. Seharusnya hakim juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 70
ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang pada intinya
menegaskan bahwa suami atau wakilnya dapat menjatuhkan talaktanpa
hadirnya istri atau wakilnya.13Perbedaannya dengan penelitian saya yaitu
penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hukum yang dipakai
hakim

Pengadilan

Agama

Purwokerto

pada

putusan

nomor

1566/Pdt.G/2012/PA.Pwt masih kurang walaupun cukup memadai. Hakim
dalam menjatuhkan talak hanya berpedoman pada Pasal 119 ayat (2) huruf
(c) mengenai talak bain sughra.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari karya-karya tulis di atas,
menurut sepengetahuan peneliti sudah banyak buku-buku maupun karya
tulis yang membahas tentang cerai talak secara umum. Akan tetapi belum
didapati karya tulis yang secara khusus membahas tentang penolakan
permohonan cerai talak yang didalamnya membahas bagaimana pemohon
13
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dalam mengajukan permohonan tersebut dan apa yang membuat
permohonan pemohon ditolak. Serta mengetahui bagaimana hakim dalam
mempertimbangkan putusannya, apakah sudah sesuai dengan aturan
perundangan-undangan dan hukum Islam ataukah bertentangan dengan
aturan tersebut.
F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Field
Research (Penelitian Lapangan).Dalam hal ini data maupun informasi
bersumber dari wawancara dengan hakim, panitera dan karyawan
Pengadilan Agama Kota Madiun.
Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penlitian ini adalah
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.14Pendekatan
kualitatif ini lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu
tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Pendektan dalam penelitian
ini juga menggunakan pendekatan yuridis yaitu mendekati masalah
yang diteliti didasarkan kepada semua aturan perundang-undangan,
yurisprudensi, Kompilasi Hukum Islam, maupun aturan-aturan lain
yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia yang berkaitan
dengan permasalahan dalam penelitian.
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2. Kehadiran Peneliti
Kehadiran peneliti di lapangan sangatlah penting dan diperlukan
secara optimal. Peneliti sebagai pencari dan mengumpulkan data
merupakan salah satu kunci yang secara langsung mengamati,
mewawancarai dan mengobservasi obyek yang diteliti.
Dalam penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun peneliti
berperan sebagai pengamat penuh yang berperan sebagai pengamat
diluar situasi yang diamati dan tidak memiliki hubungan sama sekali
antara pengamat dengan obyek yang diamati.
3. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian sesuai dengan topik yang dipilih dalam
pembahasan. Peneliti mengambil lokasi di Pengadilan Agama yaitu
Pengadilan Agama Kota Madiun yang bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b.
Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infaq; h. Shadaqah;
dan i. Ekonomi Syari’ah.
4. Data dan Sumber Data
a. Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang
berkaitan dengan putusan hakim Pengadilan Agama Kota Madiun
Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. tentang penolakan permohonan
cerai talak.

b. Sumber data primer
Data pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari
sumbernya bersifat utama dan pokok yang memungkinkan
mendapatan sejumlah informasi yang berkaitan dengan penelitian,
yaitu :
1) Salinan putusan perkara cerai talak studi kasus Nomor :
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
2) Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim,
paniteradan karyawan Pengadilan Agama Kota Madiun.
c. Sumber data sekunder
Data sekunder yaitu data-data yang erat hubungannya dengan
data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami data
primer berupa Undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, hasil
penelitian dan karya ilmiah, dan buku-buku literature, informasiinformasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan
pembahasan ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan untuk
menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Wawancara
Wawancara adalah setiap interaksi orang-per-orang di antara
dua atau lebih individu dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi dari orang atau masyarakat yang dapat memperoleh

informassi melalui berbagai bentuk interaksi.15Pengumpulan data
yang dilakukan dengan Tanya jawab sepihak yang dilaksanakan
sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam hal ini wawancara
dilakukan dengan para hakim, panitera dan karyawanPengadilan
Agama Kota Madiun yang berkaitan dengan putusan tersebut.
b. Teknik Dokumentasi
Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat
dengan

percakapan,

menyangkut

persoalan

pribadi,

dan

memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan
konteks rekaman peristiwa tersebut16 atau melalui berkas yang ada.
Dokumentasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah putusan
Pengadilan

Agama

Kota

Madiun

Putusan

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
6. Analisis Data
Adapun

metode

yang

dipakai

dalam

menganalisis

data

menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan kata lain metode
deskriptif adalah memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang
material atau fenomena yang diselidiki, yakni metode analisis data
yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau
menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar
konsep. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan
Agama Kota Madiun, yaitu dengan mengumpulkan data yang telah di
15
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dapatkan dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Madiun.
Kemudian dianalisis dengan teori dan konsep yang ada sehingga
terlihatlah akibat dari permasalahan subjek penelitian.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik
keabsahan data, yaitu triangulasi dan menggunakan bahan referensi.
Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan
berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat
triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan
triangulasi waktu. Sedangkan dalam teknik menggunakan bahan
referensi disini adalah adanya alat pendukung untuk membuktikan data
yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti dokumen autentik.
G. Sistematika Pembahasan
Agar lebih mudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis
akan membagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab
dengan susunan sebagai berikut:
Bab

pertama

pendahuluan,

merupakan

pola

dasar

yang

memberikan gambaran umum dari seluruh isi skripsi ini, yang meliputi
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab kedua, memaparkan tentang landasan teori yang digunakan
penulis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab ketiga.

Landasan teori yang digunakan adalah mengenai peradilan agama, tugas
hakim, pernohonan, pembuktian, saksi, dan putusan.
Bab ketiga, memaparkan tentang gambaran umum Pengadilan
Agama Kota Madiun, data mengenai pengajuan perkara pengajuan perkara
dalam putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan
permohonan cerai talak dan pertimbangan hakim dalam memutuskan
perkara Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan
cerai talak.
Bab keempat memaparkan tentang analisis pengajuan perkara
dalam putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan
permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Madiun. Dan analisis
pertimbangan

hakim

dalam

memutuskan

perkara

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari teori Hukum Acara Perdata
dan Hukum Islam.
Bab kelima, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang
memaparkan kesimpulan serta saran atau rekomendasi yang dipandang
perlu.

BAB II
PROSES PENGAJUAN PERKARA PERMOHONAN CERAI TALAK DAN
PUTUSAN HAKIM
A. Peradilan Agama
Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di
Indonesia yang sah. Dua Peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena
Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan
rakyat tertentu.
Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata
tertentu saja, tidak pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di
Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup
seluruh perdata Islam.17
B. Tugas Hakim
Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang
diatur dalam Undang-Undang (Pasal 31 UU Nomor 4 Tahun 2004) ini berarti
bahwa hakim adalah unsur yang sangat penting dalam menjalankan peradilan.
Hakim tersebut mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa,
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya.

Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum perdata
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2003), 5.
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Islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam
hukum acara Peradilan Agama.18
C. Pengajuan Permohonan
1. Pengertian Permohonan
Surat permohonan adalah suatu permohonan yang di dalamnya berisi
tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu
hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang
mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan
sebenarnya. Dalam perkara permohonan hanya ada satu pihak saja (yaitu
pemohon). Namun demikian di Pengadilan Agama ada permohonan yang
perkaranya mengandung sengketa, hingga di dalamnya ada dua pihak yang
disebut pemohon dan termohon, yaitu dalam pekara permohonan ijin ikrar
talak dan permohonan ijin beristeri lebih dari seorang.19
Termohon sebenarnya dalam arti “asli” bukanlah sebagai pihak, tetapi
hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya
untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan
hukum langsung dengan pemohon. Jadi dalam arti asli, termohon tidak
imperatif hadir di depan sidang seperti halnya tergugat, artinya sekalipun
termohon tidak hadir bilamana permohonan cukup beralasan (terbukti)
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Ibid., 39.

maka permohonannya akan dikabulkan dan kalau tidak terbukti akan
ditolak.20
2. Isi Surat Gugatan Atau Permohonan
Secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:
a.

Identitas para pihak (penggugat atau pemohon dan tergugat atau
termohon)

b.

Posita, yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan
penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan
dasar atau alasan gugat berupa fakta atau peristiwa hukum.
Posita memuat alasan yang berdasarkan fakta/peristiwa hukum
dan alasan yang berdasarkan hukum, tetapi ini bukan merupakan
keharusan.

Hakimlah

yang harus

melengkapinya

dalam

keputusan nanti.
c.

Petitum, yaitu tuntutan yang diminta oleh penggugat atau
pemohon agar dikabulkan oleh Hakim21

3. Pihak-Pihak dalam Perkara
Perkara Voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di
dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada
dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan
undang-undang menghendaki demikian. Perkara voluntair yang diajukan
ke Pengadilan Agama seperti penetapan pengangkatan wali, penetapan

20

Ibid., 57.
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pengangkatan anak, penetapan itsbat nikah, dsb. Produk perkara voluntair
adalah penetapan nomor perkara permohonan diberi tanda P.
Sedangkan perkara kontentiosa adalah perkara permohonan atau
gugatan yang didalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak.
Nomor perkara kontensius diberi tanda G. Perkara ijin ikrar talak dan
poligami meskipun dengan istilah permohonan, tetapi karena mengandung
sengketa maka termasuk perkara kontensius dan bertanda G. Disamping
itu, ada perkara permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa
maka pihak yang mengajukan disebut Pemohon dan pihak lawan disebut
Termohon. Dalam permohonan ikrar talak, maka suami disebut Pemohon
dan istri disebut Termohon.22
D. Pembuktian
1.

Pengertian Pembuktian
Secara etimologis pembuktian dalam istilah Arab disebut AlBayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis
pembuktian

berarti

meyakinkan.

23

memberikan

keterangan

dengan

dalil

yang

Pada pengertian lain disebutkan bahwa pembuktian

adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim
yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang
kebenaran peristiwa yang dikemukakan.24
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Bukti secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang
menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau
empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya
untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-Qur’an menyebut
pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan
tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendirisendiri maupun komulasi.25
Menurut Prof. Dr. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan
terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan
hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas
pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh
penggugat itu dibantah oleh tergugat.26
Menurut R. Subekti, membuktikan adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.
Dalam suatu pemeriksaan perkara hakim mempunyai kewajiban untuk
menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan
benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum ini harus terbukti
jika si penggugat menginginkan kemenangannya dalam suatu perkara,
apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang
menjadi dasar gugatannya, gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila
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ia berhasil membuktikan gugatannya maka gugatannya akan dikabulkan
oleh hakim.27
Jadi dapat disimpulkan bahwa pembuktian di muka Pengadilan
merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab Pengadilan
dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan
pembuktian.
Dalam acara perdata, kebenaran yang dicari ialah kebenaran yang
bersifat formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak
boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang
berperkara. Jadi tidak melihat bobot atau isi, akan tetapi melihat kepada
luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim
dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut,
atau meluluskan lebih dari yang dituntut.
Dalam hukum pembuktian terdiri dari unsur materiil dan unsur
formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya
diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta
kekuatan pembuktiannya, sedangkan hukum pembuktian formil mengatur
cara mengadakan pembuktian. 28
Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur
hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat
bukti dalam pemeriksaan perkara.
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2.

Macam-macam Alat Bukti
Dalam hal membuktikan suatu peristiwa ada beberapa cara yang
dapat ditempuh. Menurut sistem HIR dalam acara perdata hakim terikat
pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh
mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh
undang-undang saja. Alat-alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan
oleh undang-undang (Pasal 164 HIR, 284 Rbg, 1866 BW) ialah: alat
bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan,
pengakuan dan sumpah.
a. Alat bukti tertulis (surat)
Alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau
menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai
pembuktian. Alat bukti tertulis diatur dalam pasal 138, 165, 167
HIR/pasal164, 285-305 Rbg, Stbl. 1867-1894 BW serta pasal 138147 RV.
b. Alat bukti saksi
Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka
sidang dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu
peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri,
sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Alat bukti
saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR.

c. Alat bukti persangkaan
Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu
peristiwa yang telah dikenal atau dianggap terbukti kearah suatu
peristiwa yang tidak dikenal atau belum terbukti, baik berdasarkan
undang-undang atau kesimpulan yang ditarik oleh hakim. Alat
bukti persangkaan diatur dalam pasal 173 HIR, 1916 BW.
d. Alat bukti pengakuan
Pengakuan adalah pernyataan seseorang tentang dirinya
sendiri yang bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan
pihak lain. Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 311, 312, 313,
Rbg dan pasal 1923-1928 BW.
e. Alat bukti sumpah
Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang
diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau
keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan
dipercaya bahwa siapa yang memberi keterangan tidak benar akan
dihukum oleh-Nya.29
3.

Beban Pembuktian
Dalam hukum acara perdata Pasal 163 HIR/pasal 283 RBg dan
pasal 1865 BW, menyatakan bahwa barangsiapa yang mengaku

29

Arto, Praktek,143-178.

mempunyai sesuatu hak, mengemukakan suatu peristiwa (keadaan) untuk
menguatkan haknya atau membantah hak orang lain, maka ia harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.
Hakimlah yang berhak menetapkan kepada siapa dibebankan
pembuktian. Pihak yang dibebankan wajib bukti mengandung resiko jika
tidak berhasil maka ia akan dikalahkan. Baik penggugat maupun tergugat
dapat dibebankan pembuktian. Hakim harus membagi beban pembuktian
berdasarkan kesamaan dan kedudukan para pihak. Hakim harus
membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang dan patut.30
Menurut hukum Islam juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah
SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim mengandung juga
beban pembuktian. Hal itu dapat dilihat dari kalimat terakhir hadist
tersebut yang berbunyi:
“ك ر
َ َأَن

َ

ِ
ِ
ي َعلَى َم ْن
ُ ْ اَلْبَ يِّ نَةُ َعلَى الْ ُمدَّعي َوالْيَم

Artinya: “Bahwa penggugat diberi beban untuk membuktikan
dengan alat-alat bukti, sedangkan tergugat diberi beban
untuk membuktikan dengan alat bukti sumpah”.
Dari ketentuan hadist tersebut memberi arti, bahwa pembuktian
dapat dibebankan kepada penggugat (mudda’i) maupun kepada tergugat
(mudda’alaihi), sebab kedudukan penggugat dan tergugat itu sama atau
sederajat.
Rasulullah
pembuktian:
30

Ibid., 137-138.

SAW

juga

menjelaskan

masalah

pembebanan

لي الْ ُم ّد ِعي
َ الْبَ يّنَةُ َع
Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada Penggugat (affirmanti
incoumbil probato)”
Adagium tersebut dimaksudkan bahwa untuk mendapatkan
hukum yang sesuai dengan petitum gugatannya, seseorang penggugat
harus mengemukakan bukti-bukti yang membebankan dalil-dalil
gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti.31
4.

Prinsip Pembuktian
Prinsip-prinsip

dalam

hukum

pembuktian

adalah

landasan

penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang
pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud.
a. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil
Kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup dengan
kebenaran formil (formeelwaarheid). Pada dasarnya tidak dilarang
pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil.
Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak ditemukan, hakim
dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran
formil.32
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b. Tugas dan Peran Hakim Bersifat Pasif
Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang
mengenai hal-hal yang diajukan penggugat dan tergugat. Oleh
karena itu, fungsi dan peran hakim dalam proses perkara perdata
hanya terbatas pada mencari dan menemukan kebenaran formil,
dimana kebenaran tersebut diwujudkan sesuai dengan dasar alasan
dan fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses
persidangan berlangsung. Sehubungan dengan sifat pasif tersebut,
apabila hakim yakin bahwa apa yang digugat dan diminta
penggugat

adalah

benar,

tetapi

penggugat

tidak

mampu

mengajukan bukti tentang kebenaran yang diyakininya, maka
hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan menolak
kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti
dalam persidangan.
Makna pasif bukan hanya sekedar menerima dan memeriksa
apa-apa yang diajukan para pihak, tetapi tetap berperan dan
berwenang menilai kebenaran fakta yang diajukan ke persidangan
dengan ketentuan:
1)

Hakim tidak dibenarkan mengambil prakarsa aktif meminta
para pihak mengajukan atau menambah pembuktian yang
diperlukan. Cukup atau tidak alat bukti yang diajukan
terserah sepenuhnya kepada kehendak para pihak. Hakim
tidak

dibenarkan

membantu

pihak

manapun

untuk

melakukan sesuatu, kecuali sepanjang hal yang ditentukan
undang-undang.
2)

Menerima setiap pengakuan dan penginkaran yang diajukan
para pihak di persidangan, untuk selanjutnya dinilai
kebenarannya oleh hakim.

3)

Pemeriksaan dan putusan hakim, terbatas pada tuntutan
yang diajukan penggugat dalam gugatan. Hakim tidak boleh
melanggar asas ultra vires atau ultra petita partium yang
digariskan Pasal 189 RBg/178 HIR ayat (3) yang
menyatakan hakim dilarang menjatuhkan putusan atas halhal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada
yang digugat.33

c. Putusan Berdasarkan Pembuktian Fakta
Hakim

tidak

dibenarkan

mengambil

putusan

tanpa

pembuktian. Kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus
berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang
diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan
berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat
ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya.
1)

Fakta yang dinilai dan diperhitungkan terbatas yang
diajukan dalam persidangan. Apabila bahan atau alat bukti
yang
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disampaikan

di

persidangan

tidak

mampu

membenarkan fakta yang berkaitan dengan perkara yang
disengketakan maka tidak bernilai sebagai alat bukti.
2)

Fakta yang terungkap di luar persidangan. Fakta yang dapat
dinilai dan diperhitungkan hanya yang disampaikan oleh
para pihak kepada hakim dalam persidangan. Hakim tidak
dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang
tidak diajukan pihak yang berperkara.

3)

Hanya

fakta

berdasarkan

kenyataan

yang

bernilai

pembuktian. Selain fakta harus diajukan dan ditemukan
dalam proses persidangan, fakta yang bernilai sebagai
pembuktian hanya terbatas pada fakta yang konkret dan
relevan yakni jelas dan nyata membuktikan suatu keadaan
atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan perkara
yang disengketakan.34
E. Saksi
1.

Pengertian Saksi
Dalam bahasa Arab saksi dikenal dengan sebutan shahadah. Orang
yang menjadi saksi disebut dengan shahi>d (saksi laki-laki) atau shahi>dah
(saksi perempuan) yang diambil dari timbangan shahi>da-yashha>du-

shahdan-shaha>datan yang berarti menyampaikan sesuatu yang ia ketahui
melalui kesaksian, memberikan kabar yang pasti (akurat dan kredibel),
menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Arti yang tidak berbeda bahwa
34
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shahadah adalah siapa pun melihat terjadinya suatu peristiwa dan dapat
mengabarkan apa yang dilihatnya.
Makna yang dapat dipahami dari pengertian diatas bahwa saksi
adalah orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu peristiwa.
Orang yang diminta menjadi saksi tersebut adalah orang yang mencukupi
syarat dan dipandang dapat memahami dengan baik terhadap apa yang
disaksikannya.35
Menurut A. Pilto, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat
oleh saksi dengan panca inderanya dan tentang apa yang dapat diketahui
sendiri dengan cara yang demikian.36
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesaksian adalah
kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai
peristiwa yang disengketakan dengan jalan memberitahukan secara lisan
dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang
dipanggil di persidangan.37
2.

Dasar Hukum Saksi
a.

Al-Qur’an
Qs. Al-Baqarah:282
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ِ َّ
ِ ِ
ِ
ب بَْي نَ ُك ْم
ْ َُج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُبُوهُ َولْيَكْت
َ ين َآمنُوا إ َذا تَ َدايَْنتُ ْم ب َديْ ٍن إ ََل أ
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ َْكاتِب بِالْع ْد ِل وال يأ
ب َولْيُ ْملِ ِل الَّ ِذي
َ َ َ َ ٌ
ْ ُب َك َما َعلَّ َموُ اللَّوُ فَ ْليَكْت
ٌ ب َكات
َ ُب أَ ْن يَكْت
ِ
ِ
َّ ِ
اْلَ ُّق َسف ًيها أَْو
ْ س ِمْنوُ َشْيئًا فَِإ ْن َكا َن الَّذي َعلَْي ِو
ْ َعلَْي ِو
ْ اْلَ ُّق َولْيَتَّق اللوَ َربَّوُ َوال يَْب َخ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يديْ ِن ِم ْن
َ استَ ْش ِه ُدوا َش ِه
َ
ْ يع أَ ْن ُُي َّل ُى َو فَ ْليُ ْمل ْل َوليُّوُ بِالْ َع ْدل َو
ُ ضعي ًفا أ َْو ال يَ ْستَط
ِِ
ِ َضو َن ِمن الشُّه َد ِاء أَ ْن ت
ِ ْ َِر َجالِ ُكم فَِإ ْن ََلْ يَ ُكونَا ر ُجل
ض َّل
َ َ ْ َ ي فَ َر ُج ٌل َو ْامَرأَتَان ِم َّْن تَ ْر
ْ
َ
ُّه َداءُ إِ َذا َما ُدعُوا َوال تَ ْسأ َُموا أَ ْن
ْ إِ ْح َد ُاُهَا فَتُ َذ ِّكَر إِ ْح َد ُاُهَا
َ ب الش
َ ْاألخَرى َوال يَأ
ِ
ِ ِ ُ تَكْتُبوه صغِريا أَو َكبِريا إِ ََل أَجلِ ِو ذَلِ ُكم أَقْس
َّه َادةِ َوأ َْد ََن أَال
َ ط عْن َد اللَّو َوأَقْ َوُم للش
َ
ً ْ ً َ ُُ
َ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
اح أَال
ٌ َس َعلَْي ُك ْم ُجن
َ تَ ْرتَابُوا إال أَ ْن تَ ُكو َن ِتَ َارةً َحاضَرًة تُد ُيرونَ َها بَْي نَ ُك ْم فَلَْي
ِ
وق
ٌ ب َوال َش ِهي ٌد َوإِ ْن تَ ْف َعلُوا فَِإنَّوُ فُ ُس
َ ُوىا َوأَ ْش ِه ُدوا إِ َذا تَبَايَ ْعتُ ْم َوال ي
َ ُتَكْتُب
ٌ ض َّار َكات
ِ ٍ
ِ
ِ
يم
ٌ ب ُك ْم َواتَّ ُقوا اللَّوَ َويُ َعلِّ ُم ُك ُم اللَّوُ َواللَّوُ ب ُك ِّل َش ْيء َعل

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu
menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu
menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan
menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka
hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu
mengimlakan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi
sedikit pun daripada utangnya. Jika yang berutang itu orang
yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri
tidak mampu mengimlakan, maka hendaklah walinya
mengimlakan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada
dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang
lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi
itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan
janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik kecil maupun
besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,
lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian
dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu,
(Tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka
tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan
persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis
dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang
demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan

pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu;
dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”38
QS. An-Nisa’: 135

ِ َّ
ِ
ي بِالْ ِق ْس ِط ُش َه َداءَ لِلَّ ِو َولَْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو
َ ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام
َ يَا أَيُّ َها الذ
ِ
ي إِ ْن يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو فَِق ًريا فَاللَّوُ أ َْوََل ِبِِ َما فَال تَتَّبِعُوا ا ْْلََوى أَ ْن
َ ِالْ َوال َديْ ِن َواألقْ َرب
ِ
ضوا فَِإ َّن اللَّوَ َكا َن ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ًريا
ُ تَ ْعدلُوا َوإِ ْن تَ ْل ُووا أ َْو تُ ْع ِر
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar
pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.
Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang
kamu kerjaan.”39
QS. At-Thalaaq: 2

ٍ وف أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر
ٍ ِ فَِإ َذا ب لَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِس ُك
وف َوأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل
ُ ْ َُ َ َ
ْ وى َّن ِبَْع ُر
ُْ ُ
ِ ِ ِ ِمْن ُكم وأَقِيموا الش
ِ ظ بِِو من َكا َن ي ْؤِمن بِاللَّ ِو والْي وِم
اآلخ ِر َوَم ْن
َ َُّه َاد َة للَّو َذل ُك ْم ي
َ
ْ َ ُ وع
َْ َ
ُ َْ
ُ ُ
يَت َِّق اللَّوَ ََْي َع ْل لَوُ َمََْر ًج
Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah
mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu
dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman
kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa
kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke
luar.”40
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b.

Hukum Positif
Hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau
menetapkan suatu tindakan. Hukum ini sedang berjalan atau berlaku
saat ini di suatu Negara. Hukum positif juga bisa disebut hukum
perundang-undangan di Indonesia.
1) HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement)
Pasal 139
(1) Jika penggugat menghendaki kebenaran tuntutannya
diteguhkan dengan saksi, atau tergugat menghendaki kebenaran
perlawanannya diteguhkan dengan saksi, tetapi saksi itu tidak
dapat dibawa menurut peraturan pasal 121 karena tidak mau
menghadap atau karena sebab lain, maka pengadilan negeri
harus menentukan hari persidangan lain untuk memeriksa saksi,
dan harus menyuruh seorang pegawai yang berwenang untuk
memanggil saksi yang tidak mau menghadap itu.
(2) Panggilan serupa disampaikan juga kepada saksi yang menurut
perintah yang diberikan karena jabatannya akan diperiksa oleh
pengadilan negeri.
Pasal 144
(1) Saksi yang menghadap pada hari yang ditentukan itu dipanggil
ke dalam seorang demi seorang.
(2) Ketua menanya namanya, pekerjaannya, umurnya, dan tempat
diam atau tinggalnya, lagi pula apakah mereka itu berkeluarga
sedarah dengan kedua belah pihak atau salah satu dari padanya,
atau karena berkeluarga semenda, dan jika ada, berapa sepupu,
dan apakah mereka makan gaji atau jadi bujang salah satu
pihak.
Pasal 147
Jika tidak diminta mengundurkan diri, atau jika penolakan
itu dianggap tidak beralasan buat memberikan kesaksiannya, maka

sebelum saksi itu memberi keterangannya, ia lebih dahulu
disumpah menurut agamanya.
Pasal 152
Keterangan saksi yang diperiksa dalam suatu persidangan
dicatat dalam berita acara persidangan itu oleh panitera pengadilan.
Pasal 169
Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu
alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya.
Pasal 171
(1) Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan
(2) Pendapat-pendapat atau persangkaan yang istimewa, yang
disusun dengan kata akal bukan kesaksian
Pasal 172
Dalam menimbang harga kesaksian hakim harus
menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari
saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui
dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang
sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan
duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri
kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal
yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau
tidak.
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1895

Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam
segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Pasal 1902
Dalam hal undang-undang memerintahkan pembuktian
dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, bila ada
suatu bukti permulaan tertulis, kecuali jika tiap pembuktian tidak
diperkenankan selain dengan tulisan. Yang dinamakan bukti
permulaan tertulis ialah segala akta tertulis yang berasal dari orang
yang terhadapnya suatu tuntutan diajukan atau dari orang yang
diwakili olehnya dan yang kiranya membenarkan adanya peristiwa
hukum yang diajukan oleh seseorang sebagai dasar tuntutan itu.
Pasal 1904
Dalam pembuktian dengan saksi-saksi, harus diindahkan
ketentuan-ketentuan berikut.
Pasal 1905
Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain,
dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.
Pasal 1906
Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai
peristiwa terlepas satu sama lain, dan masing-masing berdiri
sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena
mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka hakim,
menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian
kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu.
Pasal 1907
Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana
saksi mengetahui kesaksiannya. Pendapat maupun dugaan khusus,
yang diperoleh dengan memakai pikiran, bukanlah suatu kesaksian.

Pasal 1908
Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus
memberikan perhatian khusus; pada kesesuaian kesaksiankesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksiankesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok
perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para
saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau
secara begitu; pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para
saksi; dan umumnya, ada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya
terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya.
Pasal 1911
Tiap saksi wajib bersumpah menurut agamanya, atau
berjanji akan menerangkan apa yang sebenarnya.
Pasal 1912
Orang yang belum genap lima belas tahun, orang yang
berada di bawah pengampuan karena dungu, gila atau mata gelap,
atau orang yang atas perintah hakim telah dimasukkan dalam
tahanan selama perkara diperiksa Pengadilan tidak dapat diterima
sebagai saksi.
Hakim boleh mendengar anak yang belum dewasa atau
orang yang berada di bawah pengampuan yang kadang-kadang
dapat berpikir saat itu tanpa suatu penyumpahan, tetapi keterangan
mereka hanya dapat dianggap sebagai penjelasan.
Juga hakim tidak boleh mempercayai apa yang menurut
orang tak cakap itu telah didengarnya, dilihatnya, dihadirinya dan
dialaminya, biarpun itu semua disertai keterangan tentang
bagaimana
ia
mengetahuinya;
Hakim
hanya
boleh
menggunakannya untuk mengetahui dan mendapatkan petunjukpetunjuk ke arah peristiwa-peristiwa yang dapat dibuktikan lebih
lanjut dengan upaya pembuktian biasa.41
3.

Syarat-Syarat Saksi
a. Kriteria Saksi dalam Hukum Islam
1) Beragama Islam;
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2) Termasuk saksi yang adil;
3) Baligh;
4) Berakal sehat;
5) Dapat berbicara atau apabila saksi seorang yang bisu,
setidaknya saksi mesti dapat menuliskannya;
6) Ingat dengan baik terhadap apa yang pernah disaksikannya
dan

masih

dapat

menerangkannya

ketika

dimintai

keterangan;
7) Seorang saksi tidak sedang berperkara atau tidak sedang
diduga terlibat kasus baik kasus hukum ataupun kasus
etik.42
b. Kriteria Saksi dalam Hukum Acara Peradilan Agama
1) Syarat-Syarat Formil:
1. Memberikan kesaksian yang sebenarnya di depan hakim
saat diselenggarakannya sidang;
2. Orang yang memberikan kesaksian tidak termasuk orang
yang dilarang untuk memberikan kesaksian dan untuk
didengar sebagai saksi;
3. Di anatara saksi ada beberapa orang yang berhak
mengundurkan diri dan ditawarkan untuk mengundurkan
diri karena adanya hubungan keluarga dengan yang
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berperkara

atau

menyatakan

kesediaannya

untuk

diperiksa sebagai saksi;
4. Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian
suatu peristiwa atau dikuatkan dengan alat bukti lain,
kecuali dalam kasus perzinaan;
5. Bersumpah untuk memberikan keterangan atau kesaksian
yang sebenarnya dan tidak memberikan kesaksian yang
tidak sebenarnya sesuai dengan agama yang dianutnya.
2) Syarat-syarat Materiil:
a) Keterangan yang diberikan adalah terkait dengan
peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri
oleh saksi;
b) Keterangan yang diberikan itu harus mempunyai
sumber pengetahuan jelas;
c) Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling
bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti yang
sah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 172 HIR dan
pasal 309 R.Bg.43
4.

Arti Penting Saksi dalam Sengketa Perceraian
Perkara permohonan cerai talak adalah permohonan yang
dilakukan suami kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin
menjatuhkan talak kepada istrinya. Istri berkedudukan sebagai termohon
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dan terhadap hasil penetapan Pengadilan Agama, istri memiliki hak
untuk melakukan banding bahkan kasasi. Untuk memperkuat dalil
masing-masing yang mengetahui persoalan suami istri tersebut dapat
diperoleh melalui keterangan saksi.44
Sedangkan pada perkara gugatan cerai adalah gugatan yang
diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama agar ikatan pernikahan dengan
suaminya diceraikan oleh Pengadilan Agama. Aturan-aturan tentang
gugat cerai dapat dilihat dalam pasal 74 sampai pasal 86 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Gugatan cerai biasanya
adanya persoalan yang tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik oleh
suami istri. Oleh karena itu, dalam kasus ini dipastikan mesti adanya
saksi, misalnya gugatan istri karena suami telah berselingkuh, tentu
diperlukan saksi yang mengetahui suami penggugat telah berselingkuh.45
F. Putusan
Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai
pejabat negara yang diberi wewenang untuk mengakhiri atau menyelesaikan
suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Pernyataan putusan juga
dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim di
persidangan.46
Macam-macam putusan hakim, yaitu:
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Dilihat dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara ada 2 macam,
yaitu:
1.

Putusan akhir

2.

Putusan sela (Pasal 185 HIR/196 RBg)
Kemudian jika dilihat dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat

putusan dijatuhkan, ada 3 macam, yaitu:
1.

Putusan gugur (Pasal 124 HIR/148 RBg)

2.

Putusan verstek (Pasal 125 HIR/149 RBg)

3.

Putusan kontradiktoir
Jika dilihat dari segi isinya terhadap gugatan/perkara ada 2, yaitu

positif dan negatif, yang dapat dirinci menjadi 4 macam:
1.

Putusan tidak menerima
Yaitu putusan Hakim yang menyatakan bahwa hakim “tidak
menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon” atau dengan kata
lain “gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima” karena
gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara formil
maupun materiil (putusan negatif).

2.

Putusan menolak gugatan penggugat/pemohon

Yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua
tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti
(putusan negatif).
3.

Putusan mengabulkan gugatan penggugat/pemohon untuk sebagian dan
menolak/tidak menerima selebihnya.
Yaitu putusan akhir yang dalil gugatannya ada yang terbukti dan
ada pula yang tidak terbukti atau tidak memulai syarat (putusan campuran
positif dan negatif).

4.

Putusan mengabulkan gugatan atau permohonan penggugat atau
pemohon seluruhnya.
Putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi
dan seluruh dalil-dalil gugat yang mendukung petitum ternyata telah
terbukti.47
Dan jika dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang

ditimbulkan maka ada 3, yaitu:
1.

Putusan diklaratoir

2.

Putusan konstitutif

3.

Putusan kondemnatoir48

47
48
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BAB III
PROSES PEMERIKSAAN PERKARA CERAI TALAK NOMOR
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn DI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Kota Madiun
1. Profil
Pengadilan Agama merupakan Pengadilan tingkat pertama yang
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama
Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta
ekonomi syari’ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50
Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan
Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan
bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi,
dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di
Lingkungan Pengadilan Agama.
d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam
pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta
peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam.

f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/tabungan dan sebagainya.
g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,
pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
Pengadilan Agama Kota Madiun dibentuk berdasarkan Staatsblad
1882 Nomor 152 Jo Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 jis pasal 106
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana saat itu mempunyai 2 (dua)
Wilayah Yurisdiksi yaitu Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Baru pada
tahun 1988 Pengadilan Agama Kota Madiun dipecah menjadi 2 (dua)
bagian yaitu Pengadilan Agama Kota Madiun dan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun.
Selanjutnya Pengadilan Agama Kota Madiun berkedudukan di Jl.
Cokrobasonto No. 02 Madiun dimana bangunannya menempati tanah hak
pakai. Kemudian pada tahun 2006 Pengadilan Agama Kota Madiun
mendapatkan anggaran untuk pembelian tanah di Jl. Ring Road barat Kota
Madiun dan pada tahun 2007 mendapat anggaran untuk pembangunan
gedung.
Sejak tahun 2008 dengan diresmikannya gedung Pengadilan
Agama Kota Madiun yang baru maka secara resmi Pengadilan Agama
Kota Madiun pindah dan menempati gedung baru yang terletak di Jl. Ring
Road barat No.1 Madiun.

Pengadilan Agama Kota Madiun berada di wilayah kota Madiun,
terletak di Jalan Ring Road No 1, Madiun dengan Nomor Telepon 0351464854 dan Faxilame 0351-495878. Gedung Pengadilan Agama Kota
Madiun berdiri diatas tanah seluas 1.539 M2 dengan gedung permanent
ukuran 250 M2 dengan status hak milik nomor 187/PELITA IV/II/87 yang
dibangun secara permanent mulai proyek Tahun 1986/1987 dan
diresmikan penggunaanya pada hari Kamis Kliwon tanggal 3 Jumadil
Awal 1408 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 24 Desember 1987
Masehi oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Madiun, Bapak Drs.Bambang
Koesbandono.Kemudian mulai Tahun 1995/1996 diperluas dengan proyek
Tahun 1995/1996 dengan luas 100 M2, diatas tanah milik Negara
(Departemen Agama seluas 1539 M2).
2. Wilayah Hukum
Yuridiksi/Area Kerja: Wilayah Pengadilan Agama Kota Madiun
termasuk wilayah Geografis propinsi Jawa Timur terletak pada 111”
sampai dengan 112” Bujur Timur dan 7” – 8” Lintang Selatan dan
berbatasan langsung dengan Kabupaten Madiun disebelah utara, sebelah
Selatan Kecamatan Geger Kab. Madiun, Sebelah Timur Kecamatan
Wungu Kab. Madiun dan sebelah barat Kabupaten Magetan. Wilayah
hukum pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai luas 65,67 Km2
terbagi menjadi 3 Kecamatan terdiri dari 26 Kelurahan yaitu:
a. Kecamatan Manguharjo terdiri dari 8 kelurahan dengan jumlah peduduk
pemeluk Agama Islam 89 %.

b. Kecamatan Taman terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah pemeluk Agama
Islam 88.5 %.
c. Kecamatan Kartoharjo terdiri dari 9 kelurahan dengan jumlah peduduk
pemeluk Agama Islam 89 %.
3. Visi dan Misi
a. VISI
Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi
dibidang hukum kepada masyarakat.
b. MISI
1) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, terbuka dan
transparan serta akuntabel.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan serta bermartabat
kepada masyarakat pencari keadilan.
3) Meningkatkan akses teknologi informasi kepada msyarakat dibidang
pelayanan publik.
4) Meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM aparat peradilan.
4. Struktur Organisasi
Jumlah pegawai Pengadilan Agama Kota Madiun tahun 2017
sampai sekarang sebanyak 12 orang pegawai Negeri Sipil dan 13 hakim
ditambah 7 tenaga honorer serta 2 orang satpam dan 4 orang tenaga
cleaning service. Berikut struktur kelembagaan di Pengadilan Agama Kota
Madiun adalah sebagai berikut:

PEGAWAI NEGERI SIPIL
Ketua Pengadilan

: Dra. Hj. Muslihah

Wakil Ketua

: Dr. H. Ahmad Zaenal Fanani,
S.H.I., M.Si.

Hakim

:
1.

M. Amir Syarifuddin, S.H.I.

2.

Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

3.

Erna Resdya, S.H.I.

4.

Mashudi, S.Ag.

5.

Syarifah Isnaeni, S.Ag.

6.

Abdul Halim, S.H.I.

7.

Ulfa Fithriani, S.H.I., M.H.

8.

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I.,
S.H.

9.

Siti Khoiriyah, S.H.I.

10. Wakidah, S.H., S.H.I.
Kesekretariatan Kepegawaian

: Sumarno, S.H.

Kasubag. Umum Dan Keuangan

: Juminem, S.H., M.H.

Kasubag Kepegawaian Ortala

: Erina Fatkul F, S.H.

Kasubag.Perencanaan, It Dan

: Dwi Putra D, S.H.

Pelaporan
Panitera

:Yomi Kurniawan, S.Ag., M.H.

Wakil Panitera

: Drs. Agus Singgih By Arifin

Panitera Muda Permohonan

: Suriyana, S.H.I.

Panitera Muda Gugatan

: Drs. Mashudi

Panitera Muda Hukum

: Maksum., S.Ag.

Panitera Pengganti

:
1. Drs. Agus Singgih By Arifin
2. Drs. Mashudi
3. Maksum, S.Ag.
4. Suriyana, S.H.I.
5. Dra. Rofik Latifah

6. Wiwik Sukristiana, S.H.
7. Taufik Fardida, S.H.
Jurusita/ Jurusita Pengganti

:
1. Taufik Farida, S.H.
2. Juminem, S.H., M.Hum.
3. Ahmad Sholihin, S.Ag.
4. Erina Fatkul Fatimah, S.H.
5. Dwi Putra Damayanto, S.H.

TENAGA HONORER
1. Sri Lestari
2. Sigit Dwijo Atmoko
3. Irkhamni
4. Erna Susanti, A.Md.
5. Paryono
TENAGA SATPAM
1. Arif Kurniadi
2. Agung Setiawan
TENAGA CLEANING SERVICE
1. Suparlan
2. Imam Mahmudi, S.H.
3. Darus Surur
4. Kusnaini

B. Pengajuan Perkara dalam Putusan Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota
Madiun
Permohonan adalah suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang
berkepentingan terhadap satu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga
badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan
yang bukan sebenarnya. Namun di pengadilan Agama ada permohonan yang
perkaranya mengandung sengketa, sehingga di dalamnya ada dua pihak yaitu
pemohon dan termohon.
Dalam mengajukan permohonan harus memenuhi syarat dan isi
permohonan

itu

sendiri.

Pemohon

dalam

perkara

nomor

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn dalam hal mengajukan permohonan sebenarnya
sudah sesuai dengan hukum acara perdata, pemohon sudah melengkapi syaratsyarat dan isi permohonan yang terdiri dari identitas para pihak, posita dan
petitum.
Hal ini juga disampaikan oleh bapak panitera Pengadilan Agama Kota
Madiun, berikut kutipan wawancaranya:
”Bahwa perkara tersebut termasuk gugatan tertulis yang dibuat oleh
pemohon kemudian ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama sesuai
dengan Pasal 118 ayat 1 HIR dan Pasal 142 ayat 1 Rbg. Dan setelah
diteliti permohonan yang diajukan pemohon sudah sesuai dengan
hukum acara perdata antara identitas para pihak, posita dan petitum”.
Pemohon dalam mengajukan permohonan dikarenakan sudah tidak ada
kerukunan antara pihak pemohon dan termohon. Pihak pemohon dan
termohon sering berbeda pendapat yang menyebabkan keduanya sering

bertengkar. Dan karena itu pemohon menganggap perkawiannnya dengan
termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Berikut kutipan wawancaranya:
“Pemohon merasa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan
lagi karena diantara pemohon dan termohon sering terjadi percekcokan,
perbedaan pendapat yang akhirnya menimbulkan pertengkaran.”
Dalam hal pemeriksaan perkara sebuah permohonan ini, pemohon dan
termohon telah hadir sendiri di persidangan dan agenda di sidang pertama
yaitu proses perdamaian. Dalam perkara nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan pihak pemohon dan termohon
akan tetapi tidak berhasil.
Kemudian pada sidang selanjutnya dibacakan surat permohonan
pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum. Dan atas dibacakan
permohonan tersebut pihak termohon mengajukan jawabannya bahwa
termohon mengakui dan membenarkan semua alasan yang diajukan pemohon.
Dan termohon tidak keberatan untuk bercerai.
Dalam permohonan ini yang menjadi permasalahan yaitu ketika
pemeriksaan perkara pada tahap pembuktian. Dikarenakan ini perkara
perkawinan bahwa pemohon harus mendatangkan alat bukti saksi dalam
persidangannya Pada pembuktian tersebut pihak pemohon tidak dapat
mengajukan bukti saksi untuk memperkuat permohonan tersebut. Meskipun
pemohon sudah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kutipan akta nikah
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Magetan.

Mengenai titik permasalahan perkara ini juga disampaikan oleh bapak
panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, berikut wawancaranya:
“Setelah diteliti permohonan yang diajukan pemohon sedah sesuai
dengan hukum acara perdata antara identitas para pihak, posita dan
petitum. Yang menjadi titik permasalahan disini adalah ketika proses
pemeriksaan perkara atau pada saat persidangan. Pada tahap
pembuktian pemohon tidak dapat mendatangkan saksi untuk
memperkuat permohonan tersebut. Meskipun oleh majelis hakim sudah
berkali-kali diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi akan tetapi
tidak dapat mengambil kesempatan tersebut.”49
Oleh karenanya pada proses pemeriksaan perkara dengan agenda
putusan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dinyatakan ditolak
oleh Majelis Hakim.
C. Pertimbangan

Hukum

dalam

Memutuskan

Perkara

Nomor

:

0022/Pdt.G/2014/Pa.Mn ditinjau dari Teori Hukum Acara Perdata dan
Hukum Islam
Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang menjadi dasar sebelum
memutus perkara, hakim akan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan
yang merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan
para pihak dalam berperkara dan barang bukti.
Dalam hukum acara perdata untuk mempertimbangkan suatu putusan
dapat dilihat dari proses pembuktian dalam pemeriksaan perkaranya.
Pembuktian merupakan hal penting yang harus diperhatikan, sebab pengadilan
dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan pembuktian yang
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nyata yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di hadapan sidang
pengadilan.50
Dalam hal pembuktian di persidangan, sesuatu yang akan dibuktikan
harus mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua
alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materiil.
Terhadap dalil permohonan bila terdapat peristiwa yang diakui oleh
termohon, maka pemohon tidak wajib membuktikan atas dalil yang diakui,
demikian juga apabila semua dalil permohonan pemohon diakui semua oleh
termohon, maka pemohon tidak ada kewajiban membuktikan dan selanjutnya
hakim memutus mengabulkan pemohon seluruhnya. Tapi berbeda dengan
perkara perceraian meskipun dalil pemohon diakui oleh termohon, pemohon
harus tetap mendatangkan alat bukti saksi dalam persidangan.
Jadi, kebenaran yang dicari menurut Hukum Acara Perdata Islam tidak
lain adalah kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran materiil. Begitu pula
dalam pembuktian di muka Peradilan Agama, sekalipun secara formil menurut
ketentuan HIR, Rbg serta lain sebagainya sudah dianggap cukup terbukti,
hakim tidak boleh memutus jika ia tidak yakin bahwa hal itu benar secara
materiil. Seperti yang disebutkan pada pertimbangan hakim dalam putusan
perkara Nomor 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn. Berikut pernyataannya:
“Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui
dan dibearkan oleh termohon, maka permohonan pemohon dianggap
sah dan benar, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang
50
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perkawinan yang mana dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga
kebenaran materiil sesuai pasal 163 HIR pemohon tetap dibebani
pembuktian.”51
Dalam hal memutus perkara permohonan cerai talak Nomor:
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn hakim menggunakan dasar hukum Perundangundangan baik Hukum Acara Perdata dan HIR serta Hukum Islam dan
Pertimbangan Majelis Hakim tersebut diperkuat dengan dasar hukum sesuai
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
863/K/Pdt/1990. Berikut pernyataannnya:
“Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan
mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak berarti dengan serta
merta gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah
memenuhi Pasal 174 HIR,. Karena perkara ini adalah perkara
perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (personal
recht), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht),
oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 863/K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember
1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja,
karena dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (degrote
langen) ex. Pasal 208 BW., karenanya Majelis Hakim memandang
perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau
orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54,76 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam
pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai
ikatan yang akadnya mitha>qa>n ghali>dha>n (ikatan yang kokoh/kuat).”
Adanya alat bukti saksi dalam persidangan perceraian tidak lain untuk
membuktikan ada atau tidaknya pernikahan tersebut. Karena perceraian
masuk ke dalam hukum keluarga yaitu pernikahan. Karena tidak ada
perceraian tanpa adanya pernikahan. Hal ini senada dengan pendapat Hakim
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Pengadilan Agama Kota Madiun Ibu Siti Khoiriyah. Berikut kutipan
wawancaranya:
“Mengenai perkara perdata atau perkara kebendaan alat bukti saksi
dirasa tidak wajib apabila dengan bukti tertulis sudah terbukti. Akan
tetapi jika dalam hal perkara perceraian wajib mendatangkan saksi
karena ini menyangkut hukum keluarga yaitu pernikahan yang
akadnya mitha>qa>n ghali>dha>n (ikatan yang kokoh/kuat).”52
Oleh

karenanya

hakim

dalam

persidangan

perkara

nomor

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn mempertimbangkan sesuai dengan perundangundangan dan hukum Islam untuk menolak permohonan yang diajukan oleh
pemohon.
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BAB IV
ANALISIS PERKARA PUTUSAN NOMOR 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn
TENTANG PENOLAKAN PERMOHON CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
A. Analisis Pengajuan Perkara Nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn Tentang
Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Kota Madiun
Hukum di dunia ini adalah hukum alam dan hukum positif, hukum
alam lebih berorientasi pada sunatullah yang telah mengakar di masyarakat
bisa sebagai hukum adat kebiasaan, sedangkan hukum positif lebih
berorientasi kepada hukum ciptaan penguasa. Pemahaman hukum dalam
bentuk tulisan lebih ditekankan kepada hukum sebagai ketentuan normatif,
bukan hanya hukum dalam posisi sebagai barang nyata yang sewaktu-waktu
dapat dilihat secara fisik bahwa hukum itu riil.
Permohonan adalah suatu tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang
berkepentingan terhadap satu hal yang tidak mengandung sengketa, namun di
pengadilan Agama ada permohonan yang perkaranya mengandung sengketa,
sehingga di dalamnya ada dua pihak yaitu pemohon dan termohon.
Dalam mengajukan surat permohonan dasar hukum yang digunakan
adalah HIR, Rbg dan Rv. Berdasarkan aturan hukum tersebut pemohon bebas
dalam merumuskan surat permohonannya yang berhubungan dengan kejadian
materiil yang menjadi dasar permohonannya.

Bahwa perkara ini termasuk dalam permohonan secara tertulis yang
dibuat oleh Pemohon ditujukan kepasa Ketua Pegadilan sesuai dengan Pasal
118 ayat 1 HIR/Pasal 142 ayat 1 Rbg. Permohonan ini disampaikan ke
pengadilan agama kemudian diberi nomor dan didaftarkan dalam buku
register setelah itu pemohon membayar biaya panjar yang diatur dalam pasal
121 ayat 4 HIR/ pasal 145 ayat 4 Rbg.
Setelah diteliti bahwa prosedur permohonannya sudah sesuai antara
identitaspara pihak, posita dan petitum dan tidak bertentangan dengan hukum
acara perdata. Yang jadi titik permasalahan disini adalah ketika proses
pemeriksaan pada tahap pembuktian pemohon tidak dapat mengajukan bukti
saksi untuk memperkuat permohonan tersebut meskipun pemohon sudah
berkali-kali diberi kesempatan untuk membuktikan tetapi pemohon tidak mau
mengambil kesempatan tersebut.
Apabila pemohon ingin mengajukan permohonan tersebut hendaknya
pemohon juga bisa membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana diatur
dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg bahwa seseorang yang mengatakan
mempunyai

suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk

meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Dan dari ketentuan pasal ini
bahwa kewajiban untuk membuktikan dibebankan kepada pemohon. Dalam
teori kesaksian yang sudah dijabarkan pada bab II khususnya masalah
perceraian bahwa masalah cerai talak untuk memperkuat dalil masing-masing

yang mengetahui persoalan suami istri tersebut dapat diperoleh melalui
keterangan saksi.
Meskipun termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil
permohonan pemohon tidak berarti dengan serta merta permohonan pemohon
harus dikabulkan. Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk
dalam hukum perorangan maka dari itu diperlukan pembuktian baik berupa
bukti tertulis maupun bukti saksi yang sudah ditentukan dalam hukum acara
perdata.
Sehingga majelis hakim dalam putusannya menolak permohonan
tersebut. Hal mana menurut Majelis Hakim pemohon telah tidak bersungguhsungguh dan tidak hendak membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan cerai
talaknya.
Saksi merupakan orang yang diminta hadir untuk menyaksikan suatu
peristiwa agar dapat membenarkan peristiwa yang telah terjadi. Kesaksian
hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan panca inderanya dan
tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian.
Kesaksian dalam hukum acara perdata mempunyai peran yang sangat
penting, karena memberikan kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang
diselenggarakan oleh para pihak dengan jalan pemberitahuan oleh saksi
mereka secara lisan dan pribadi di depan persidangan.53
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Pada dasarnya pembuktian dengan saksi baru diperlukan apabila bukti
dengan surat atau tulisan tidak ada atau kurang lengkap untuk mendukung
atau menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi alasan para pihak untuk
bercerai. Saksi-saksi ada yang secara yang kebetulan melihat atau mengalami
sendiri peristiwa atau kejadian yang dibuktikan kebenarannya di muka sidang
pengadilan, ada juga saksi-saksi itu sengaja diminta untuk datang
menyaksikan

suatu

peristiwa

atau

perbuatan

hukum

yang

sedang

dilangsungkan. 54
Dengan adanya saksi diharapkan dapat menjadi perantara yang paling
bermanfaat untuk menciptakan kesesuaian atau keselarasan dan mencegah
permusuhan di antara suami istri, karena dalam diri orang yang adil dan ahli
perdamaian

terdapat

kewajiban

untuk

mendamaikan,

menasehati,

mengembalikan kejernihan air diantara dua orang yang saling bertengkar.
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor
0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun Ditinjau dari Teori Hukum Acara
Perdata dan Hukum Islam
Pertimbangan hakim adalah aspek terpenting dalam menentukan
terwuudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan
mengandung kepastian hukum. Dalam mempertimbangkan hukum hakim
harus teliti, baik dan cermat.
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Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya
pembuktian, dimana hasil pembuktian itu digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam memutus sebuah perkara. Pembuktian dalam hukum
acara perdata menduduki tempat yang sangat penting.55 Pengadilan dalam
menegakkan hukum dan keadilan adalah berdasarkan pembuktian yang nyata
yang diajukan oleh para pihak yang berperkara di hadapan sidang
pengadilan.56 Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum
nyatabaginya bahwa peristiwa atauu fakta terebut benar-benar terjadi, yakni
dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara
para pihak.
Pada teori beban pembuktian menurut hukum acara perdata dan
hukum Islam yang sudah dijabarkan pada teori sebelumnya bahwa beban
pembuktian dibebankan kepada pihak yang mengaku mempunyai suatu hak
atau peristiwa untuk menguatkan haknya. Dan pihak yang dibebankan wajib
membuktikan

adanya

peristiwa-peristiwa

tersebut.

Dan

pihak

yang

dibebankan dalam perkara ini adalah pemohon.
Putusan

Pengadilan

Agama

Kota

Madiun

Nomor

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang permohonan cerai talak yang pada amarnya
Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk meminta izin untuk
mengucapkan ikrar talak kepada termohon. Hal ini disebabkan bahwa
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pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti, pemohon tidak bersungguhsungguh dan tidak ingin membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya.
Pada perkara ini pemohon sudah mengajukan alat bukti tertulis berupa
fotokopi kutipan akta nikah dan dinyatakan dapat diterima oleh Majelis
Hakim. Akan tetapi hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat surat
permohonan dan kutipan akta nikah, hakim harus melihat kebenaran yang
terungkap pada saat proses persidangan. Karena seorang hakim tidak boleh
memutus suatu perkara hanya dengan satu alat bukti yang sah.
Dalam perkara perceraian apabila dalil-dalil permohonan sudah
terbukti dan diakui oleh pihak lawan. Pihak pemohon atau penggugat harus
tetap mendatangkan alat bukti saksi dalam persidangan. Hal ini didukung
dengan dasar hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor: 863/K/Pdt/1990. Meskipun tergugat telah membenarkan
dan mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, tidak berarti dengan serta merta
gugatan penggugat harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal
174 HIR,. Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam
kelompok hukum perorangan (personal recht), bukan masuk dalam kelompok
hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863/K/Pdt/1990, tanggal 28
Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata
didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena
dikhawatirkan terjadi adanya kebohongan besar (degrote langen) ex. Pasal
208 BW. karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan

keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah
pihak sesuai kehendak Pasal 54,76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam
hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi
sebagai ikatan yang akadnya mitsaqan ghalidhan (ikatan yang kokoh atau
kuat).
Hal ini juga dikuatkan dengan pendapat hakim bahwa hakim tersebut
berpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon tidak memenuhi suatu alat
bukti yaitu tidak dapat mendatangan saksi, berarti ini menyalahi aturannya itu
tidak sesuai dengan hukum acara perdata maka permohonan ini harus ditolak.
Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut berarti menyalahi
aturan.57
Hakim disini bersifat pasif, pasif dalam arti hakim hanya terbatas
menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan
pemohon dan termohon. Oleh karenanya apabila tidak ada pembuktian hakim
tidak dapat memutus sebuah perkara, karena para pihaklah yang harus aktif
selama proses persidangan, berbeda dengan perkara pidana hakimlah yang
bersifat aktif.
Sehubungan dengan sifat pasif hakim tersebut, apabila dengan
keyakinan hakim bahwa apa yang digugat dan diminta pemohon adalah
57
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benar, tetapi pemohon tidak mampu mengajukan bukti tentang kebenaran
yang diyakininya, maka hakim harus menyingkirkan keyakinan itu dengan
menolak kebenaran dalil gugatan, karena tidak didukung dengan bukti dalam
persidangan.
Hakim dalam proses pembuktian mencari kebenaran formil.
Kebenaran formil adalah kebenaran yang diungkap selama proses
persidangan diantaranya kebenaran pada proses pembuktian. Pada perkara ini
pemohon tidak bisa membuktikan faktanya dengan mendatangkan saksi oleh
karenanya hakim menolak perkara tersebut. Karena saksi disini menduduki
peran penting dalam perkara perceraian.
Dilihat

dari

segi

hukumnya

dalam

perkara

nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, apa
yang menjadi pertimbangan hukum hakim tidak menyalahi aturan perundangundangan baik Undang-undang Peradilan Agama, hukum acara perdata HIR
dan RBG, Kompilasi Hukum Islam yang menjadi dasar hukumnya. Sehingga
ditinjau

dari

praktek

hukumnya

dalam

putusan

perkara

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn dasar hukum yang digunakan majelis Hakim dalam
pertimbangan hukumnya tidak menyalahi aturan hukum yang berlaku, apalagi
dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
nomor: 863/K/Pdt/1990. Sehingga dalam putusannya hakim menolak
permohonan tersebut.

Dalam perkara nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn bedasarkan hasil
wawancara dengan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut,
bahwa ditinjau dari teori hukum acara perdata tentang pembuktian, apa yang
menjadi pertimbangan majelis hakim sudah benar dan tepat dengan menolak
permohonan
Yurisprudensi

pemohon

karena

Mahkamah

ketidakhadiran

Agung

Republik

saksi.

Berdasarkan

Indonesia

Nomor:

863/K/Pdt/1990 yang telah dijabarkan sebelumnya, pertimbangan hakim
yang

menyidangkan perkara nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn juga telah

tepat untuk menolak permohonan pemohon dalam putusannya.
Pada amar putusan nomor: 0022/Pdt.G/2014/PA.Mn juga disebutkan
bahwa dalil permohonan pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh
termohon, maka permohonan pemohon dianggap sah dan benar, akan tetapi
oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang mana dicari bukan
hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materiil. Hal ini sesuai dengan
dasar hukum Islam Qur’an Surah As-Shaad ayat 28 yang artinya:
“Hai Daud, sesungguhnya Aku menjadikan engkau khalifah dimuka
bumi, sebab itu putuskanlah perkara diantara manusia dengan
kebenaran (Al Haq) dan janganlah engkau turut kan hawa nafsu,
nantinya engkau disesatkannya dari Allah.”
Dari ayat tersebut jelaslah bahwa kebenaran yang dicari menurut
hukum acara perdata Islam adalah kebenaran yang hakiki, yang tidak lain
adalah kebenaran materiil. Dalam pembuktian di muka pengadilan Agama
sekalipun secara formil menurut ketentuan HIR/RBG dan lainnya sudah

dianggap terbukti, hakim tidak boleh memutus jika ia tidak yakin benar
secara materiil menurut ketentuan hukum materiil Islam.
Karena dengan adanya saksi diharapkan antara kedua belah pihak
suami dan istri tidak akan terjadi penipuan, terjadi kebohongan besar seperti
terjadinya pengingkaran terhadap ta’liq talak, serta dengan adanya saksi
diharapkan akan timbul penyesalan dan kedua belah pihak dapat bersatu
kembali.
Dalam putusan Mahkamah Agung yang sudah menjadi yurisprudensi
tetap dan juga sekaligus menjadi sumber hukum acara maupun dalam
persaksian seseorang. Jumlah saksi yang sah dan mempunyai nilai
pembuktian adalah minimal dua orang saksi. Yang dimaksud dua orang saksi
tersebut bahwa dua orang saksi itu merupakan saksi yang sah dapat menjadi
saksi dipersidangan serta keterangannya atau persaksian antara keduanya
saling berhubungan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum saksi secara umum
yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang artinya:
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki
di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai,
supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil”.
Syari’at Islam telah mengatur aspek hukum untuk kepentingan umat
manusia dalam kehidupan di dunia ini, khususnya kesaksian yang telah
ditetapkan Allah Swt , dalam Al-Qur’an dan Hadist dijelaskan lebih lanjut
ketetapan Allah Swt, mengenai kesaksian. Tujuannya adalah mengajak umat

Islam untuk menjadi saksi karena Allah Swt. Hal ini sesuai dengan anjuran
Allah Swt dalam QS. An-Nisa’: 135

ِ َّ
ِ
ي بِالْ ِق ْس ِط ُش َه َداءَ لِلَّ ِو َولَْو َعلَى أَنْ ُف ِس ُك ْم أَ ِو الْ َوالِ َديْ ِن
َ ين َآمنُوا ُكونُوا قَ َّوام
َ يَا أَيُّ َها الذ
ي إِ ْن يَ ُك ْن َغنِيًّا أ َْو فَِق ًريا فَاللَّوُ أ َْوََل ِبِِ َما فَال تَتَّبِعُوا ا ْْلََوى أَ ْن تَ ْع ِدلُوا َوإِ ْن تَ ْل ُووا أ َْو
َ َِواألقْ َرب
ضوا فَِإ َّن اللَّوَ َكا َن ِِبَا تَ ْع َملُو َن َخبِ ًري
ُ تُ ْع ِر
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar
pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum
kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih
tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa
nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,
maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa
yang kamu kerjaan.”
Menurut hukum Islam saksi dalam perkara talak adalah suatu
keharusan, tuntutan yang menentukan sah atau tidaknya hubungan suami istri
itu berakhir. Dasar hukum dianjurkan saksi atau tidak wajibnya saksi dalam
talak itu berdasarkan firman Allah Swt QS. At-Thalaq: 2

ٍ وف أَو فَا ِرقُوى َّن ِِبَعر
ٍ ِ فَِإ َذا ب لَ ْغن أَجلَه َّن فَأَم ِس ُك
وف َوأَ ْش ِه ُدوا َذ َو ْي َع ْد ٍل ِمْن ُك ْم
ُ ْ َُ َ َ
ْ وى َّن ِبَْع ُر
ُْ ُ
ِ ِ ِ وأَقِيموا الش
ظ بِِو َم ْن َكا َن يُ ْؤِم ُن بِاللَِّو َوالْيَ ْوِم اآل ِخ ِر َوَم ْن يَت َِّق اللَّوَ ََْي َع ْل
ُ وع
َ َُّه َادةَ للَّو ذَل ُك ْم ي
َ
ُ َ

لَوُ َمََْر ًجا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka
rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan
baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu
karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang
yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa
yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan
baginya jalan keluar.”

Jadi berdasarkan tinjauan teori hukum acara perdata apa yang menjadi
pertimbangan hukum hakim sudah benar karena tidak menyalahi aturan
perundang-undangan baik HIR dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Sedangkan
ditinjau

dari

hukum

Islam

terhadap

putusan

perkara

nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn, pertimbangan hukum hakim dalam putusannya
untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar. Karena dalam
hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama dalam hal
pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu minimal dua orang saksi
yang sah yang dihadirkan pada saat persidangan.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari landasan teori dan hasil
penelitian yang ada, penulis dapat simpulkan sebagai berikut :
1. Bahwa

pengajuan

perkara

dalam

putusan

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun sebenarnya sudah sesuai dengan
hukum acara perdata. Akan tetapi pada proses pemeriksaan perkaranya
pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti

hal mana menurut

Majelis hakim pemohon telah tidak bersungguh-sungguh dan tidak
hendak membuktikan seluruh dalil-dalil permohonan cerai talaknya.
2. Pertimbangan

hakim

dalam

memutuskan

perkara

Nomor:

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn tentang penolakan permohonan cerai talak di
Pengadilan Agama Kota Madiun ditinjau dari teori hukum acara
perdata apa yang sudah menjadi pertimbangan hukum hakim sudah
benar karena tidak menyalahi aturan perundang-undangan baik HIR
dan Rbg serta diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 863/K/Pdt/1990. Sedangkan ditinjau dari
hukum

Islam

terhadap

0022/Pdt.G/2014/PA.Mn,

putusan

pertimbangan

perkara
hukum

hakim

nomor:
dalam

putusannya untuk menolak permohonan pemohon juga sudah benar.
Karena dalam hukum perdata Islam alat bukti saksi adalah yang utama

dalam hal pembuktian dan mengenai berapa jumlah saksi yaitu
minimal dua orang saksi yang sah yang dihadirkan pada saat
persidangan.
B. Saran
Saran yang dapat diambil dari kesimpulan tersebut adalah sebagai
berikut
1. Dalam mengajukan permohonan hendaknya pemohon bersungguhsungguh dalam hal membuktikan dalil-dalil atau alasan-alasannya.
Karena ini perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan,
yang akadnya adalah ikatan yang kokoh dan kuat bukan perkara mainmain. Jadi dibutuhkan saksi untuk meminimalisir adanya unsur
kebohongan.
2. Penelitian ini masih komperhensif, dari beberapa putusan cerai talak
yang permohonnya ditolak peneliti hanya meneliti satu putusan saja.
Di Pengadilan Agama masih jarang perkara cerai talak namun
permohonannya ditolak. Maka untuk penelitian berikutnya bagi
peneliti yang minat dapat meneliti putusan cerai talak yang ditolak
dengan berbagai macam permasalahan yang lain.
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